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W XXI wieku wszechobecna w mediach reklama oraz Internet zmieniły całkowicie 
nasze podejście do zakupów. Internetowy model sprzedaży dostarcza praktycznie wszystkie 
towary rynkowe, w tym niestety również produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy 
diety i kosmetyki. Równocześnie kreowanie sztucznego popytu generuje olbrzymie 
dodatkowe zyski nie tylko ich legalnym wytwórcom, ale przede wszystkim przestępcom, 
czerpiącym z tego procederu zyski porównywalne z handlem narkotykami czy bronią. 
Globalna analiza ekonomiczna branży „Consumer Health” za lata 2011-2013 wykazuje, iż na 
suplementy diety i odżywki wydajemy łącznie więcej niż na leki OTC i ziołowe, tzn. ok. 90 mld 
dolarów (w Polsce w 2014 roku ok. 3,5 mld PLN). Na podobną kwotę szacuje się też obecnie 
światowy rynek sfałszowanych i podrobionych produktów leczniczych. 

W państwach Unii Europejskiej ilość sfałszowanych/podrobionych produktów 
leczniczych w legalnej sieci dystrybucji jest nadal znikoma, chociaż w tranzycie znaleziono 
ostatnio 1,2 mln sfałszowanych tabletek aspiryny (Francja, maj 2013) i 1 mln tabletek leku 
psychotropowego Xanax (Szwajcaria, październik 2013), a w kwietniu 2014 roku 2,4 mln 
sfałszowanych tabletek leków na biegunkę i inhibitorów PDE5, deklarowanych jako chińska 
herbata dla odbiorcy w Belgii. We wszystkich tych przypadkach produkty pochodziły z Chin, a 
tabletki nie zawierały substancji aktywnej. Aktualnie w wielu państwach UE jesteśmy 
świadkami poważnego kryzysu związanego ze sfałszowanymi lekami. Problem rozpoczął się 
wykryciem w kwietniu 2014 roku w imporcie równoległym prymitywnie sfałszowanego leku 
przeciwnowotworowego Herceptin. Do końca stycznia 2015 roku potwierdzono sfałszowanie 
łącznie 2680 serii różnych leków oraz wykrycie kilkunastu fałszywych hurtowników i 
importerów równoległych. 

Pomimo tego sfałszowane suplementy diety stanowią nadal większość raportów w 
Counterfeit/Illegal Medicines Data Base (EDQM, OMCLnet), przy czym największą grupą są tu 
suplementy diety na odchudzanie oraz zwiększające potencją. W latach 2012-2014 
przeprowadzane zostały dwa pierwsze, kompleksowe badania europejskiego rynku 
(legalnego i nielegalnego) takich produktów. W odchudzających suplementach znaleziono 
dotychczas kilkadziesiąt różnych niedeklarowanych aktywnych substancji farmaceutycznych, 
w tym sibutraminę i jej analogi strukturalne, inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil, wardenafil) 
i ich analogi, fenoloftaleinę oraz np. metforminę czy rimonabant (substancje aktywne leków 
przeciwcukrzycowych wywołujące hipoglikemię, a nawet śpiączkę hipoglikemiczną). 

Fałszowanie, przerabianie lub klonowanie są trzema głównymi problemami 
występującymi w przypadku wyrobów medycznych. Sprzęt jednorazowego użytku jest często 
przerabiany lub odnawiany, a następnie ponownie wprowadzany na rynek lub sprzedawany 
bezpośrednio do szpitali. Najczęściej fałszowane są igły iniekcyjne, prezerwatywy, paski do 
glukometrów czy soczewki kontaktowe. 

Coraz częściej pojawiają się również raporty o fałszowaniu kosmetyków, do których 
dodawane są niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne (np.: antybiotyki, sterydy, 
prostaglandyny czy nielegalne substancje wybielające) lub ich analogi. Produkty takie 
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oferowane są głównie w Internecie ale pojawiają się również w sklepach dużych sieci 
handlowych. 

Badania produktów podrobionych i sfałszowanych stawiają obecnie przed 
analitykami coraz większe wyzwania. Przede wszystkim, w przypadku produktów 
biologicznych (np.: sfałszowana heparyna – 207/2008 USA i UE; sfałszowana albumina – 
2013 Austria), biotechnologicznych czy ziołowych, ze względu na stopień komplikacji 
matrycy, niedostępność substancji wzorcowych (analogi strukturalne), brak homogenności i 
konieczność stosowania metod komplementarnych, takich jak np. spektrometria mas z 
analizatorem czasu przelotu sprzężonej z wysokosprawną chromatografią cieczową, 
rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej, spektroskopii magnetycznego rezonansu 
jądrowego czy elektroforezy kapilarnej. Największe wyzwanie stanowi jednak nadal 
fingerprinting aktywnych surowców farmaceutycznych, potwierdzanie ich autentyczności 
oraz analiza ryzyka, związanego ze stosowaniem takich produktów, jak również ocena 
realnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Dodatkowym wyzwaniem jest badanie 
autentyczności opakowań bezpośrednich i zewnętrznych oraz dokumentów serii, stanowiące 
typowe elementy analizy kryminalistycznej. 

 




